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Nepresitajn mamiskriptojn oni ne resendas. —  L a  R edakcio  konservas por
si la rajton korekti laŭbezone la m anuskriptojn .

A1 niaj Abonantoj

N una kajero aperas kun pli ol eksterordinara prokrasto ; ni petas 
pro tio senkulpigon de niaj abonantoj.

La kom postaĵo estas p re ta  de kelkaj monatoj. M algraŭ tio ĝi ne 
povis esti p resa ta  pro longedaŭra striko en la presejo. Krom tio, pro la 
konfuzo kaj troa laboro rezu ltan taj el tiu  situacio, kolekto da prespro- 
vaĵoj perdiĝis kaj kaŭzis plian penadon kaj tempoperdon.

Granda parto  de la enhavo ne plu konservis sian aktualecon ; ni 
tam en opinias, ke ni devas publikigi la iom m alnoviĝintajn tekstojn, ,por 
kom pletigi la kolekton de dokumentoj pri niaj kongresoj kaj pri nia 
movado mem.

M algraŭ ĉio ni povas de nun promesi regulan eliradon. Plie, dank’al 
nova .aranĝo de nia gazeto, precipe de ĝia reklam a fako, ni baldaŭ 
aperigos ĝin ĉiumonate. Fine, kelkaj bonaj reform oj en la kunmetado 
de la revuo mem estos baldaŭ konstateblaj.

Laŭ ekonomia vidipunkto ni jam  de nun foriasas provizore la 
koloran koverton.

La Estaro  de Belga Ligo E speran tista  tiam aniere elĉerpis ĉiajn 
rimedojn de ĝi realigeblajn en la nun,a momento por plibonigi kaj pii- 
firm igi sian oficialan organon. Kaj ĝi sin tu rnas denove al ĉiuj belgaj 
grupoj gaj unuopaj E speran tisto j kun insista peto, ke ili plenumu nun 
:ankaŭ sian devon kontraŭ nia komuna entrepreno :

Ili abonu kaj abonigu membrojn, en- kaj eksterlandajn amikojn ;
Ili grupe aŭ personne helpu nin per sendo de bonaj tekstoj.
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Radiofonio
NI LABORU METODE.

Nia afero rapitle progresas en Ja « senfadena » fako. Ni povas de- 
nove enskribi kelkajn paŝojn ancaŭen.

La plej ĝojiga f.akto estas, ke diversaj sendstacioj komencis aŭ 
daiŭrigis organizi dissendojn en Esperanto.

oed ni ne nur ĝoju; ni ankaŭ ne forgesu metode kaj senlace labori. 
E stas faoile kompreneble, ke la radio-kompanioj ne eniris tiun vojon 
nu r por favori nian movadon aŭ nian lingvon, ,aŭ por plezurigi la Espe- 
ran tistaron . K lare estas, ke ili deziras scii, ĉu tiu j E speran ta j parola- 
doj estas aŭsku lta ta j de m ultaj personoj, kaj precipe ĉu en plej divers,aj 
lingvaj teritorioj.

E1 tio  rezultas do la devo por ĉiuj B sperantistoj, kiuj sentas kun 
ni la bezonon enkonduki nian lingvon en la Radiofonian kampon, fari 
la necesajn .aranĝojn por aŭskulti la c itita jn  paroladojn kaj mallonge 
raporti al la sendintaj kompanioj pri ak irita  rezultato.

Ni ne sufiĉe povas insisti pri tio. E stas ja  la ununura maniero 
per kiu la amaso da Esper.antistoj havas la okazon, pruvi al la kompani- 
oj, kiujn kelkaj energiaj samideanoj sukcesis varbi por Esperanto, ke 
nia movado vere ekzistas kaj m eritas la atenton, kiun ili dediĉas al 
ĝi. Tiu estas simpfa devo de reciprokeco: se la radiofonio povas helpi 
n ian aferon, ni estas devigataj subteni la aplikadon de la Radioscienco!

Cetere, se iam  sin prezentis laborkam po sur kiu la E speran tistaro  
povas pruvi la utilon de sia  lingvo kaj okazo por konkretigi la neces- 
econ de Esperanto, estas certe la popularigo de la Radiofonio: de kiom 
da jaro j ni ja  d iras kaj skribas, ke la homo bezonas internacian kom- 
prenilon, ĉar la  m odernaj veturm etodoj transpo rtas  lin en la daŭro de 
unu tago  tra  du, tr i  kaj pli multe da landoj kun diversaj lingvoj ?

Kial de nun ni ne plej funde prilaborus energie la argum enton, 
ke pro la nova scienco ne plu estas necese sin transportig i en alian lan- 
don, eĉ ne transpasi la  sojlon de sia pordo por koni la m alfacilaĵon de 
la ling\ra diverseco ? Ĉu nun efektive tiu m alfacilaĵo ne eniras en nian 
hejmon : ĉu nun ĝi ne venas renkonte al n i .......ansta taŭ  ni al ĝi ?

Ni do esperas, ke ĉiu E speran tisto  en la mondo konscios, ke nun 
estas tempo liveri personan klopodon por v.arbi al nia in ternacia afero 
la tutm ondan aŭskultan taron  de radio-prezentadoj, agante laŭ ĉisupra 
admono, kaj tiel subtenanta kiel eble plej bone la laboradon de ni,a 
ĵus fondita « In ternacia  Radio-A socio», kiu prenis su r sin la taskon 
esti la  oficiala ligilo inter la  E speran tistaro  kaj l.a Radio-organizaĵoj en 
la tut,a mondo.

Sim patia saluto kaj sincera helpopromeso de ĉiu E sperantista  ligo, 
societo kaj grupo, kaj de ĉiu unuopa samideano, iru  ,al tiu  nova Asocio 
kaj ĉefe a l niaj sperta j laj le rta j pioniroj D-ro P ierre Coriet, el Parizo, 
kaj H. A. Epton, el Londono, kiuj akceptis la prem egan funkcion kcn- 
duki ĝin tra  la nova sulko, kiu sin prezentas al n ia agado.

F. S.
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RADIOPAROLADOJ EN ESPERANTO

— La 18an de m arto  D-ro P riva t paroladis pri mondlingvo kaj 
Radio el la stacio de Geneve (OL 1100 m .);

— la 31-an de m arto  la sam a oratoro parolis pri la program o de la 
A prila konferenco en Geneve;

— la 5-an de Aprilo, S-ro Sayers aŭdigis sin de la stacio « W or » 
en N ewark : li parolis angle pri Esperanto  kaj finis per E speranta 
.alvoko al la  tu ta  mondo ;

— la 7an de Aprilo, la stacio de 1’supera lernejo de P. T. T. dissend- 
is paroladon de D-ro P ierre Corret pri la tran sa tlan tik a j radio-ekspe- 
rim entoj kaj pri la lernado de la komuna Radio-lingvo E speranto;

— l.a 23an de Aprilo okazis en la Londono stacio (LO 365 m.) kaj 
el ĉiuj b rita j stacioj sam tem pe Radiofonado en E speranto  de )a parrlo  
kiun la Reĝo de B ritujo eldiris tiun  sam an tagon je la m elferm a sole- 
no de la B rita  Elkspozicio de Wembley.

Krom tio  funkcias ĉiun mardon, de post Aprilo, de la stacio Victo- 
ria  (K anado), E speran tan  servon per la voĉo de F-ino Alice Vicks, kaj 
de la 9a de Aprilo, ĉiun m erkredon, el Geneve je 13 h. 15 okazas Espe- 
ran ta  kurso en franca lingvo.

Plie ni ricevas sciigon pri jenaj okazont.aj prezentadoj :
— la  1-an de Majo de la 7a ĝis la l l a  h. el la stacio W. I. P. Gimpel 

F ra to j, Philadelphia (U. S. A .): salutoj kaj koncerto en Esperanto kaj 
en angla lingvo;

— la 3-an de Majo, noktomeze, parolos el la stacio de Cleveland 
la loka delegito de U. E. A.

— la 7an de Majo, je 18a h. 45, el Londono (2 LO 365 m .): paro- 
Lado de S-ro C. H. Edmonds, hon. sekr. de B rita  E speran ta  Associo, pri 
« Radiotelefonio nuna kaj estonta»;

— la 8-an de Junio, de la 9a ĝis lOa horo vespere: salutparoloj en 
Esperanto, okaze de la 2a Ĉehoslovaka Kongreso en Reichenberg, el la 
G erm ana st.acio Koenigsw usterhausen aŭ Elbersw alde, same kiel el 
Londono, Parizo, Moskvo, Varsovio.

* * *
L,a Gazeta servo de Belga Ligo Esp. regule komunikas sciigon pri 

la Radiofoniaj prezentadoj en aŭ pri nia lingvo al ĉiuj (proksimume 
100) gazetoj francaj kaj flandra j en Belgujo. Ĝis nun ’a konata rezul- 
ta to  pri la publikigo de tiu j komunikoj estas tre  kontentiga kaj la 
stacioj aŭ la loka E speran tista  organizaĵo estas petata  inform i nian 
gazetan servon pri ĉiuj estontaj okazaĵoj. Adreso: Kleine H ondstraat, 
11, Antwerpen.

INTERNACIA RADIO-ASOCIO.

E1 la « Unua Bulteno » de tiu  Asocio ni sciiĝas, ke jam  centoj da 
samideanoj skribis al la sekretario de la « |American Radio Relay Lea- 
g u e », rekom endante ke ĝi alprenu Esperanton (vidu B. E. paĝo 25), 
kaj ke la rezultato  de tio jam  estas, ke la c itita  Ligo venis al kon-



kludo, ke, se ia lingvo in ternacia devos esti a lp renata , neniu krom 
E speran to  taŭgus. La sekretario  de I. R. A. petas, ke tiu j, kiuj ne jam  
skribis, fa ru  tion senprokraste!!

Allĝis ĝis nun al la I. R. A. personoj el A ŭstrujo, Belgujo, Britujo, 
Ĉehoslovakujo, Danujo, Francujo, Germanujo, H ispanujo, Italujo, Ka- 
nado, Latvujo, Nederlando, Polujo, Rumanujo, Svedujo.

La Asocio pretigas adresaron de la membroj.
La ja ra  kotizo estas tre  m alalta  : 1 svisa franko. Ĉiu kiu posed- 

as Radio-aparaton aŭ alm enaŭ in teresiĝas pri Radio nepre aliĝu kaj 
varbu membrojn in te r siaj amikoj, E speran tista j aŭ ne.

Por plej bone organizi la Asocion, estas decidite, elekti en ĉiu lando 
nacian sekretarion, kiu prizorgos en sia lando la varbadon de memb^oj, 
Radiopropagandon, k. t. p..

Ĝis nun oficiala organo de la Asocio ne estas fondita aŭ difinita. 
La suprecitita  bulteno ankaŭ anoncas, ke okazis en Parizo, je la 13a de 
M arto in tem acia konferenco de naciaj am atoraj Radio-societoj por 
diskuti la fondon de internacia organizaĵo por la Radio-am atoroj kaj 
ankaŭ por konsideri la elekton de internacia lingvo por tiu  organizaĵo. 
Oni decidis la «Intem acia Unio de R adio-am atoroj,» kaj oni elektis kiel 
prezidanton S-ron H. P. Maxim, prezidanto de la «Amer. Radio Relay 
League», kaj kiel sekretarion, D-ron P ierre Corret, prez. de nia Espe- 
ran ta  I. R. A.. Dum la diskuto la pretendoj de Esperanto  estis konsi- 
dera ta j, kaj estis decidite, ke oni aranĝos internacian kongreson dum 
venonta jaro  por definitive fondi la novan Union, kaj por elekti in tem a- 
cian lingvon.

*  *  *

Fine, atingis nin la numero 1 (Aprilo 1924) de la organo «Radio- 
Servo» el Locam o (Svislando). J a ra  abono: 1 Dol. 25; 1 num ero: 0,10 
Dol. G randform ata 8-paĝa revuo ilustrita .
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Belga Ligo Esperantista
XIIIa BELGIA ESPERANTO-KONGRESO

B-ruĝo, 7an , 8an, 9an de junio 1924.
Eistimata Sam idean(in)o,

Ni havas la honoron sciigi al vi, ke la estonta X IIIa  Belga Espe- 
ranto-K ongreso okazos, en Bruĝo, la 7an, 8an kaj 9an de junio venonta 
(Pentekosto).

Bruĝo, malnova arturbo, speciale belega dum somero, estas alloga 
laŭ diversaj vidpunktoj. V era kongresurbo ĝi est,as : En Bruĝo Espe- 
ranto estas tre  ŝa ta ta ; ne nur la E speran tisto j el la urbo, sed ankaŭ, 
la neesperantistoj atendas malpacience tiun gravaĵon. La distancoj 
estante m allongaj, ni ne perdos valor,an tempon serĉante la  vojon, ĉie ni 
vidos, ĉu in teresan konstruaĵon, ĉu antikvan ponteton ĉu pentrindan 
vidaĵon.
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Sendube, post la in teresaj laboroj de la kongreso kaj la festeno, 
la gesam ideanoj ĝuos dolĉan horon, sur la revoplenaj kanaloj, aŭdante 
lp ravegan sonorilaran koncerton de la fam a artisto , S-ro N auw elaerts.

La organiza kom itato provis prezenti program on, kiu plaĉos al 
ĉiuj; ĝi esperas ke ĝi baldaŭ ricevos m ultnom brajn aliĝojn, por ke nia 
X IIIa belga estu granda sukceso! 

ĉ iu j do al Bruĝo ! !
Por faciligi la laboron, ni petas, ke la g rupestro j kolektu la aligi- 

lojn de siaj gemembroj kaj ilin ope sendu al la organiza kom itato, kiu 
deziras ricevi tiom da aliĝiloj, kiom da aliĝoj.

E sperante, ke ĉiu faros sian devon por sukcesigi nian ĉiujar,an 
Ĝeneralan Kunvenon, ni prezentas al vi, estim ata Sam idean(in)o, la 
esprim on de niaj plej sinceraj sentoj.

Je  1’nomo de Belga Ligo E speran tista ,
'La Ĝenerala Sekretario, La Prezidanto,

H enri Petiau  A. J . W itteryck

PROGRAjMO. |
Sabaton, 7an de junio.

E n la salonegoj de «Vieux Bruges» l,a etaĝo, ŝtonostrato , 75.
18 h. Akcepto de la kongresanoj.
20 h. Parolado de S-ro Jean  Desonay. Temo: «Spa» (kim

lumbildoj).
20 h. IKunveno de la L igestraro (en ap a rta  ĉam bro). 

Dimanĉon, 8-an de junio.
8.30 h. Kunveno «Burg placo», por viziti la «Muron de la Mort-

pafitoj » kie krono estos m etata.
10 h. Oficiala akcepto de la kongresanoj en la Gotika Ĉam-

brego de la Urbdomo.
10.30 h. Ĝenerala kunsido de « Belga Ligo E sp e ra n tis ta » en la

koncerta salonego Sta Jakobstrato , 36.
M anĝokartc : Verda Supo. — Pasteĉeto Reĝi- 

na. — Soleo «muelistino». — R ostita Bovaĵo. Saŭ- 
co «Bordelaise» Legomoj. Terpomoj. — B uterkrem a 
Kuko. — 1/2 botelo de St Emilion.

16.30 h. Fotografado en la Parko A lfred Ronse (Ĝardeno de
G ruuthuse).

17.30 h. Promenado sur la in ternaj kanaloj: Enboatigo Nova
stra to , 11.

18.30 19.30 h. Sonorilara koncerto, S-ro N auw elaerts hidos «La Els-
pero », k. t. p.

20 h. Brila vesperfesto en la Festhalo de Hdtel Halle de Paris.
A rĝenta stra te to , 5. Orkestro.

22.30 h. Balo, en la sam a ejo. Orkestro. M alvarm a bufedo. 
Lundon, 9an de junio.

8.30 h. Kunveno apud la stacio de la vapora  tram veturilo  de
Knocke. Nova promenejo.

8,51 h. Preciza foriro de la tram veturilo  al la Haveno In tem a
de Bruĝo.
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9,15 h. Enŝipigo en la «Pieter De Coninck» kaj veturado sur la
M arkanalo.

10.15 h. Alveno al Zeebrugge, vizito de la Muzeo, Moleo kaj «Fer-
ry  Boats».

12 h. Promenado al Knocke-Zoute per rezerv ita  tram veturilo
laŭlonge la marbordon.

13 h. Lunĉo en Zoute. D iversaj am uzaĵoj.

Tial ke Bruĝo estas jam  de nun superv izitata  de frem duloj, ni var- 
mege rekomendas al la personoj, kiuj deziras rezervigi al si ĉambron, 
ke ili tu j mendu ĝin, ĉar, post la 20a de majo, la organiza kom itato ne 
plu povas garan tii la loĝadon.

Cambroj esfas haveblaj po 8,50, 10,50, 12,50 kaj 15,50 frankoj por 
ĉiu nokto kaj por ĉiu persono. (Takso enkalkulita).

La kongresanoj antaŭpagu la tu tan  sumon de la diversaj de ili
m enditaj.

Por propaganda celo, ni insiste petas ke la grupoj nepre kunportu 
si,ajn flagojn: la fervo ja  transporto  de la flagstango fa riĝ as  tre  opor-
tuna kiam  ĝi estas dividebla en du parto j.

P or ĉiuj inform oj oni sin tu rnu  al: X IIIa  Belga Esperanto-K on- 
greso, 4, rue de TOutre, Bruĝo, Poŝtĉekkonto 129803.

1. M alferm a parolo de la  Prezidanto.
2. Raporto de la Ĝenerala Sekretario .
3. Raporto de la Kasisto.
4. « N ia Plena Devo». F-ino Thooris, Bruĝo.
5. «Esperanto kaj la Blinduloj». S-ro V. Hendricx, Gen
6. D iversaj Komunikoj.

Disiĝo.
Senperaj vagoraro j de Knocke al Bruĝo, Gent kaj 
Bruselo.

LEGU A T E N T E :

La kongreskarto  kostas 
La festeno,
La boata promenado sur la kanaloj 
La ŝipa ekskurso al Zeebrugge 
La fo tografaĵo  (granda form ato) 
La fo tografaĵo  (poŝtkarto)

F r. 5.— 
(kun takso) 15,75

3,—
1,75
5,— 
1,—

ĜENERALIA KUNVENO DE LA LIGO 

8an de Junio 1924 je la 10 h. 30.

TAGORDO:
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Belga Kroniko

ANTYrERPENO. — « La Verda Stelo ». — Junula Sekcio. — Last- 
tempe, la jim ula sekcio donis sigmon de nova, fo rta  vivo. La kom itato, 
e lek tita  ĉefe in te r la geinstru istaro , regule kunvenis por kunhelpi al fa 
efektivigo de nia celo. Komune laborante, ĉiu akceptis specialan parton 
de la program o. Kursoj estos gvidataj de S-roj Boeren kaj K arnas. P ri 
la biblioteko speciale sin okupos F-ino Alice Van Ganse, dum F-ino 
Geers gvidas perfektigan kurson kaj la infanan korespondadon. Fine 
S-ro Boeren prizorgos agr.ablajn kunvenojn, kaj pristudos org.anizon 
de infana interŝanĝo. S-ro K arnas a ranĝcs la ekskursojn.

BRUĜO. — a) Kurso por p iogresanto j, gvidata de S-ro Dervaux, 
komenciĝis ĉe « Cercle M ilita ire» la 13an de m arto  kaj estas vizitata 
ĉiusem ajne de cirk,aŭ dudek fervoraj gesamideanoj.

b) La 31an de m arto  la « Bruĝa Grupo iBsperantista » organizi? 
intim an feston en la festhalo de la « Hotel du Cornet d’O r », ornam ita 
de gaje  f lir ta n ta j E speran ta j flagetoj. La gesam ideanoj ĝuis tre  agra- 
blan vesperon. La m ultnom bra ĉeestantaro esprim is sian kontentecon 
per varm aj g ratu lo j kaj laŭ taj aplaŭdoj. S-ro A. J . W itteryck, Prezi- 
danto de « Belga Ligo E speran tista  » kaj Honora Prezidanto de la lolca 
grupo, de li fondita en 1902, ĉeestis kaj g ratu lis kore la organizintojn de 
la festeto, kiu estis antaŭsperto  de la brila vesperfesto okazonta dum 
nia X IIIa  belga. S-ino Sylvain Dervaux, F-inoj Celeste kaj Alice Boe- 
reboom, H enriette  Ronse, Irene Van de Meuleb»ix)eck, S-roj Gustave 
Dotselaere, Francois P ie rt kaj Karlo Poupeye bonege ludis, kam is aŭ 
deklamis. Ili akiris m erititan  suksecon. La estraro  de la grupo al ili 
estas tre  danka, ĉar ili per sia bonvolo kaj talento ebligis perfektan 
plenumon de bone elektita  program o. S-ro Dervaux, kun nedirebla ĝojo 
kaj kutim a sindonemo, prezentis siajn ekslernantojn pri kiuj li povas 
fieri. « La Espero », k an tita  hore de la gesamideanoj, im presis fo rte  la 
neesperantisto jn  kaj finis tiun festeton, kies memoro estas ĉarm a al
A  • •CIUJ.

GENTO. — «La Progreso». — E stas jam  tradicio en tiu  grupo 
komenci la jaron per artfesto . Dum 1924 ĝi okazis la 3an de februaro. 
La m ultnom bra ĉeestantaro m ulte ŝatis la laboron de la te a tra  sekcio, 
kies repertorio jam  enhavas naŭ tea tra ĵo jn . Ĝi reprezentis kun novaj 
geaktoroj «La Salujo»’n unuaktan komedion de Eh G. Gluck, traduk itan  
de la Prezidanto S-ro L. Cogen. Ĝi ankaŭ fa ris  la unuan prezentadon 
en nia lingvo de « La Lulileto » de E. Van Goethem, traduk ita  de F-ino 
F. Colyn. La geaktoroj: F-ino A. Colyn, P. Deltombe, K. M. Soete kaj 
S-ro Somerling m eritas ĉies dankon pro sia sukcesa laboro. Infanscen- 
etoj, luditaj de tre  junaj geknaboj, variis la enhavon de la koncerto 
kanta, muzika kaj deklama. La am uziga vespero finiĝis per dancparto 
kaj per grupa fotografado kun m agnezia lumo.
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La klubaj kunvenoj okazas nun ĉiumonate, la lastan  sabaton, en la 
sidejo: Restoracio «IVIiddelstand», iKoornmarkt. Ili enhavas, krom la 
agrab la  kunesto, paroladon fa ra tan  de geanoj. In te r la laste okazintaj 
ni citu: «Italujo» de F-ino De Rycke, «La Historio de H lib rarto i de 
S-ro Van Hove, kaj « La karbom inejoj en Limburgo » de F.ino E. Co-
lyn, la unua kaj lasta  kun lumbildoj.

M EfiliENO. — La 3an de aprilo okazis in tim a disdonado de la
premioj al la lernantoj de la elem enta kurso.

La 21an de aprilo la giupo ekskursis al Antverpeno.

t

Belga Gazetaro

ANTVERPENO. — « Gazet van Antwerpen » (15-3) : trariuka re- 
preso el « O rienta R evuo» de la artikolo « Tago de Paco, tago de 
Danko » (21-3) : tr i inform etoj pri lasta j progresoj de Esperanto; 
(23-4) Komuniko pri la dissendo en Es<peranto de la R eĝa parolado 
en Anglujo, ĉe la malfermo de la Ekspo>zicio en Wembley; (30-4): pri 
la  konferenco de Geneve pri Radio; (4-5): pri la progresoj <le la ĵus 
fondila « In ternacia  Radio-Asocio» kaj pri la senfadena parolado de 
7-5 en Londono.

« Le M atin » : (23-4) : pri reĝa parolado en Wembley; 4-5) : pri 
« I. R. A. » kaj Londona parolado de 7-5.

« La Metropole » : (23-4—4-5) : sam aj artikoloj kaj komuniko pri
a radiofonia konferenco en Geneve.

« L’Echo du S o ir» (3-5) : pri « I. R. A. ».
« N ep tu n e» (4-5): pri Londona parolado de 7-5, kaj pri akcepto 

de Esperanto kiel Radiolingvo.
« De Schelde» (5-4) : pri fondo de F landrem a grupo Esp. en A nt- 

verpeno; 22-4) komuniko de tiu  grupo pri politikaj faktoj. Ambaŭ 
komunikoj aperis en E speran ta  lingvo.

« De M orgenpost » (25-3) : tri inform oj pri progreso de Esp.; 
Esperanto en la lernejoj de Geneve; 29-3): E speranto  in ter la blind- 
uloj; (23-4): Reĝa parolado per Radio, en Esperanto.

« De D iam antbew erker» (15-3, 22-3, 26-4): komunikoj pri nova 
kurso kaj pri partopreno de la E speran tista j D iam antistoj en la festo 
de la de Majo.

« Z a ire» , organo de la F landra  Rondo de Koloniaj studoj, M arto: 
Enkonduka artikolo « A1 la E speran tisto j », vokanta al kunlaboro la 
sam ideanojn, k iuj sin okupas pri koloniaj aferoj.

BRUSELO : « La Bulgarie » (29-3) : E speranto en la praktika 
vivo; «LTndependance Belige» (23-4): pri reĝa parolo en Wembley.

« Le Peuple » (16-3) : Radio kaj Esperanto; 27-4) : pri la paroloj 
de la 23-4 de 7-5; (23-4): pri nova kurso ĉe laborista grupo de

• t

Bruselo; (30-4) pri senfadena parolo el Moskvo la 30an de Aprilo.
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« De S tandaard»  (25-26-29-3, 23-4): diversaj artikoloj pri Espe- 
ran to  en Geneve, in ter la blinduloj kaj pri la aplikoj de nia lingvo en
Radiofona fako.

« O ntw ikkeling» (M arto): g randa artikolo pri la historio de la
internacia ling^-o ; la aŭtoro analizas Esperanton ; (Apriio) : Daurigo 
cie la c itita  artikolo ; nun la aŭtoro iparolas pri Ido, kaj fa ras  pro-
pagandon por ĝi. Ni tu te  ne inten'cas kontraŭdiri la ne-m alm ultajn 
ne-vĉraĵojn, kiujn la verkinto servas al la legantoj de la presin ta 
revuo ; ni povas nur rekomendi al li, ke li sin plene instruu  pri la temo, 
kiun li ektuŝis. Ekzistas ja  tre  vasta  dokumentaro pri tiu  afero.

« Radio-Belge » (24-4) : G randa artikolo pri la uzo de Esperanto 
en Radiofonio; (1-5) : represo en franca lingvo de «Senfadena Lumo» 
kaj «Varsovia Radiostacio» el Esp. T rium fonta No 176.

BRUĜO. — « Brugsch Hanclelsblad » (5-4): pri la festo de la loka 
grupo, kaj pri la in tem acia lingvo por radiofonio; (3-5): program o de 
la 13e Belga Kongi-eso de Esperanto.

« Journal de Bruges » (24-4): pri la  N r Jan-Febr. de « B. E . »; 
(28-4): pri reĝa parolo en Wemibley; (5-5): la program o de nia 13a 
Kongreso.

GENTO. — « Le Bien Public » : pri la reĝa parolo en Wembley.
« F landre Uiberale » (28-3): Esperanto en la p rak tika vivo; (? -4 ): 

pri la parolado en Wembley.
« Gazetts; van G e n t» (13-3), (11-4): flandra traduko de aitikolo 

de S-ro Applebaum en «Esper. Trium fonta» 2-2-24; (9-4): la inter- 
nacia lingvo de senfadena telefono; (14-3, 4-4): daŭrigo de la Frazaro 
en Esperanto.

MEĤLENO. — « Gazet van Mechelen » (22-23-3): tr i  komunikoj pri 
lastaj progresoj de E. (26-3): sperto pri Esp. en la lernejoj de Geneve; 
(3-4): la universala ling\ro de Radio; (21-23-4) pri la reĝa  parolo en 
Wembley kaj pri tiu  de S-ro Edmonds (7-5).

MONS. — « La P rov ince» (2-4): pri Esp. en la lernejoj de Ge- 
neve; (3-4): Esperanto ĉe la 'blinduloj.

VERVIERS. — « Le Travail » (17-4): granda artikolo pri Espe- 
ranto en' Komerca vivo.

Gratuloj

F-ino M arie-Jeanne Claessens, membrino de grupo «A1 Triumfo » 
de St. Nikolao, edziniĝis kun S-ro Achille Van Steenkiste el Tour- 
coing.
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XVI Internacia Kongreso, Vieno
7-14 AŬGUSTO 1024-a

DUA BULTENO.

L a L. K. K. en Wien jam  nun, nur komencinte la forsendon de la 
oficialaj invitiloj por la XVl-a, kun grando ĝojo povas konstati, ke la 
invito en ĉiu lando trovis la dezirindan resonon : A fablan akcepw>n de 
la invito, seninterrom pe kreskantan  nombron de aliĝoj, *ie amike kun- 
laborantajn  samide>anojn.

La impreso de la nova, d irekta invitm aniero estas senescepte 
agrab la  ka j m ultaj samideanoj volonte helpas sukcesigi la laboron. La 
adresaro de la invitotoj bezonas ĉiutagan kompletigon, de ia salutpre- 
saĵoj el Wien unu milo post la alia estas ekspedataj.

Ĝis la loa  de Februaro la kongresa oficejo jam  pose<lis pli ol mil 
aliĝoj ; in ter ili troviĝas nomoj de m ultaj ŝatindaj samideanoj, kies 
ĉeesto grave plivalorigos la XVI-an. La L. K. K. ne publikigos laŭno* 
m ajn listojn de la kongresontoj, sed raporto jn  laŭnombre, partigan te  la 
alinĝintojn laŭ la Iandoj. La kom pleta nomaro de la kongresanoj estos 
ricevebla nur dum kaj post la kongreso kiel speciala libro.

T re agrabla fak to  estas, ke in ter la ĝis nun konataj kongresanoj 
ni jam  vidas m ultajn  bone konatajn  em inentajn E sperantisto jn , ekzeon- 
frle S-ron: Baghi, Bŭnemann, Dro Bischitzky, Prof, Cart, Prof. Chris- 
ta ller, Edmonds, Fischer, inĝ. v. Frenckell, Gube, Hrom ada, inĝ. Is- 
brucker, K restanoff, Dro Lederm ann, Marich, Dro Maruzzi, Medem, 
Minor, Dro MŬLusz, Oberottm ann, Page, Predall, Generalo Sebert, 
Schoofs, S te ttler, Vaona k. a.

La porloĝeja oficejo komencas funkcii, por zorge certig i al ĉiuj 
kongresontoj kontentigan rip' ozejon. Neniu dubu pri sufiĉa nombro 
da taŭgaj, puraj ĉambroj.

M ultfoja demando estas pri bezonataj elspezoj por vivado en 
Wien. La respondo dependas de la kutim oj. V ojaĝanto, tre  rnodesta 
k;aj ŝparem a, en Wien nuntem pe bezonas nu r 2 ĝis 3 svis 
frankojn  potage por loĝejo kaj manĝado. La duobla isumo ebligas ĉiuri- 
latan plibonigon, kaj ceite  elspezoi de 8 ĝis 10 svis. frank  )j po tago 
por unu persono garan tias jam luksan lestadon.

Sekvontaj bultenoj ?ahavos raportojn  pri am uzaj aferoj, konfeien- 
co k. c. — ĉiu j p repara j luboioj .5e la L. K. K. prosperas vere konten- 
tige kaj donas eĉ al la kom itatanoj mem la dezirindan, d,aŭre freŝan 
laboremon.

TRIA BULTENO.
■ :ĥŭ : .: • ........  .. . ’ •-.-.

La ĝis hodiaŭ aliĝinta kongresanaro, la unuaj du miloj, jam havas 
vere in tem acian aspekton. Alvenis aliĝiloj el >Afriko Suda, Alĝerio, An- 
glujo, A ŭstrio, Belgujo, ĉehoslovakio, Danujo, Danzig, Estonio, F ran-



39 -

cujo, Germanujo, Grekujo, Hispanujo, H ungdnijo, Italujo, Jugoslavio, 
Latvio, Litovio, Neclerlando, Polujo, Rumanujo, Rusujo, SkoLanclo, Sve- 
tiujo, Svisiando, Usono.

Konsiderante la fakton, ke m alproksim aj landoj ricevis la invitilon 
de la XVI-a tre  m alfrue, la L. K. K. decidis, ke la kotizo ne estu altigo- 
ta  jam  la 31 m arto, sed por aliĝoj alvenantaj post la 31 majo.

La L. K. K. decidis prezenti al la kongresanoj kiel festteatr.aĵon ne 
sentim entalan, sed gajigan , vere laŭtipe wienan sorĉfabelon: Rainiund, 
Der Verschwender (La m alŝparulo), traduk ita  de Kolonelo Zwach, Wien. 
La ak toraro  nuntem pe ekzercadas la esperantan lingvon. Tekstlibro tre  
baldaŭ estos eldonata de H irt & Sohn, Leipzig.

Nun p rep ara ta  ĉefbulteno, eldonota komence de aprilo, raporios 
detale pri l,a tu ta  kongresa program o. Ĝi estos fo r:endata  kun ]a kon- 
greskarto  al ĉiuj aliĝintoj kaj al interesuloj. Kompleta listo de fakkon- 
ferencoj kun adresoj cle aranĝuntoj ankaŭ estos publikigata en la ĉef- 
bulteno. Krom tio la ĉefbulteno enhavos raportojn  pri p ro jek tala  ekspo- 
zicio kaj naciaj inform ejoj, ankaŭ pri Esperanto-ekzam enoj dum la kon- 
greso, postulataj de aliĝintoj el cliversaj landoj.

La E speran tista j Societoj en Wien per la Esp.-delegitaro aranĝis 
^pecialajn ekzercadojn por gviclantoj, perfektigante ilin por ĉiuj eblaj 
taskoj en la grand^a urbo kun amaso da vidindaĵoj kaj en la belega ĉir- 
kaŭaĵo, por kontentigi la kongresgastojn.

La L. K. K. denove petas sendi la aliĝilojn al la kongresa oficejo, 
kaj sendas al ĉiuj helpem aj samideanoj korajn  salutojn kaj dankon.

Loka Kongresa Komitato 
Schade, ĉefsekr.

Aŭtonoma Muziknotado

iLa «Internacia Asocio por la Propagando de la Aŭtor.oma Muzik- 
notado », iniciatita de S-ro Cogen, estas nun definitive starig ita , post 
sendo en la Kvin M ondpartoj de la cirkulero k.aj Fundam enta Regularo, 
p resita j en «iB. E.» (Nov.-Dec.). Jam  estas s ta rigo ta  sekcio en Japan- 
ujo, el kiu tre  in teresaj novaĵoj alvenis, kaj alia sekcio baldaŭ ekestos 
en Dordrecht, kie dank’al S-ro C. Nelson, nia holanda samideano, la 
kreo de ]a Asocio estas anoncita en «Dordrechtsche Courant» kaj en 
«Dordrechtsch Nieuwsblad».

E stas espereble, ke la Belgoj kaj alinacianoj baldaŭ sekvos tiujn 
laŭdindajn ekzemplojn!

A liparte S-ro H autstont sciigis ke la A. M. N. estas ankaŭ disvas- 
tig a ta  per la T. S. F.

En « I/A rtis te  musicien» de Aprilo 1924 ni legis ke, laŭ la favora 
konsilo de 1’K onsilantaro P erfek tiga  p o r la N orm ala kaj Infana Instruo
la du verkoj de S-ro H au tston t « N otation Music,ale Autonome » kaj
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«Solfege» (en A. M. N.) estas alprenotaj en la ofdciala katalogo kaj re- 
komendotaj de la R egistaro (belga) kiel verkoj destinataj al la bibliote- 
koj de 1’N orm alaj Lernejoj kaj al la bibliotekoj de FK antonaj Paroladoj 
(«konferencoj») de la Instru isto j, kaj honorotaj je subskribo de la 
R egistaro (.Ministrejo de la Sciencoj kaj A rto j) ». Jen granda sukceso 
por S-ro H autstont kaj la A. M. N. kiu tiam aniere oficiale (liskoniĝos 
en la g rava intelekta mondo belga de Tgeinstruistoj!

Revado antaŭ la Amlago
i

Jen estas la titolo de muzikaĵo por fortepiano verkita  de S-ino Go- 
gen-Van Rysselberghe, la edzino de Pvicprezidanto de TBelga Ligo 
E speran tista .

Tiu muzikaĵo estas ludota dum la vesperfesto de la aŭtorino mem, 
k in  estas m uzikverkistino kaj kiu gajnis estinte premion pri kapableco 
por la orgenludado en la Genta m uzikkonservatorio.

E stas preskaŭ certe ke ĝi estas ludota dum la proksiima kongT-eso 
en Bruĝo sur l,a sonorilaro, de S-ro Nauw elaers, kaj dum !a vesper- 
festo, tre  eble de la aŭtorino mem. Ĝi estos ja tre  laŭcirkonstanca, en 
la urbo mem de laAmlago! Ĉar ĝi havas karak teron  oriskriban, la 
legantoj dezirantaj ĝin bone kompreni dum la lud,ado estos eble konten- 
ta j posedi pri ĝi la jenan klarigon :

« La Revado an taŭ  la Amlago estas la verko de iu, kiu mem staris 
ofte medidante sur la ŝtona ponto, konstru ita  super la fam e konata 
Bruĝa lago, kaj adm irante la ĉarm.an, poezioplenan vidaĵon de tiu pre- 
ĝeja turo videbla en la fundo de tiu  pejzaĝo.

Post kelkaj kalm aj, grave im presigaj tak to j, en la g rava ka j mal- 
hela tono re, tak to j enkondukaj, kies celo estas naski la deziritan sen- 
tostaton  ĉe la aŭdanto, jen komenciĝas, en la iom malpli m alhela, sed 
ĉiam gr.ava tono la, la « melodio de la revantino», kiu iom post iom 
enprofundiĝas en sia revado. Je la fino de tiu  melodio, post kvartak ta  
transiro , jen aŭdiĝas la perfekta kadenco kondukanta al la pli hela tono 
mi ; ankaŭ la takto  (9 /8) kaj la movo ( Andanto kun movo) plivigli- 
ĝas : la revantino estas vekita el sia revo pro la sonorado el ia turo, dum 
ankaŭ ondetoj aŭdigas sian bruetadon, tie m alsupre, en la de la vento 
karesita  akvo. Sonor.ado kaj ondobruo eĉ ŝajnas m altrankvile agiti la 
animon, de la nur duone vekiĝinta revantino (brila tono si m aĵora);... 
sed baldaŭ ĉio ekrekvietiĝas kaj la dolĉa revada melodio reaperas per 
.senpera reiro al la tono la, post nura ripozo sur orgena punkto : la  
Italo j nomas tiun « mankon » de tra n s ira  kadenco «cadenza d’inganno>, 
t. e. trom pa, ŝajna kadenco. -

Iom post iom la revantino direktigas sian rigardon al la lago, kaj, 
en ŝia revo, ŝajnas al si ke sur la kvieta akvo naĝadas trankvile, kaj 
preskaŭ senbrue plaŭdante, blankaj, kvazaŭ m istikaj cignoj dum tre
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dolĉa sonoriletsonorado en la ĉielo: tiu efiko estas produktita pcr en ’.a 
baso longe ten a ta j agordoj harpim ite ludataj en la supra pa ito  kun 
senĉesa insisto sur la du plej superaj notoj, dum la kanto m alrapide 
antaŭeniras in ter ambaŭ.

Per tiu-ĉi parto, tu te  pp kaj ree en la komenca tono re, la re\vado 
iom post iom svenas en la anim a kvietegeco de la revantino.

-  41 —

LA HERBETO

Fiera herbo, herbtrunketo 
S ta ran ta  ĉe ĝardenmureto,

Vi fleksas kapon antaŭ mi,
Ricevu res,aluton Vi.

Vi ŝajnas ga ja  je humoro :
Ĉu tuŝis herbo Vin ĉe 1’koro ?

Ĉu estus eble printem psun'
Vin kiu feliĉigas nun ?

Mi ankaŭ^ierbo, estas gaja,
Ĝuigas min la suno m aja

Nun ĉio vere ĝojas nur 
Je 1’renaskiĝo de 1’n a tu r’

E. Rustin-Van der Biest.

Nekrologo

S-ro Frans Janssens, el Antverpeno, m ortis la 3an de Aprilo. l i  
navis nur 44 jarojn. Li estis unuaklasa vickomisaro ĉe la loka poli- 
cistaro kaj havis antaŭ si plej belan profesian karieron. F rans Jans- 
sens estis in ter la policistoj, kiuj en 1911 lem is Eisperanton por faciligi 
la  akcepton kaj restadon de la tutm onda sam ideanaro, kiu vizPis tiun 
jaron, la 7an Universalan Kongreson. De tiu  tempo li konservis sian 
sim pation al nia afero kaj helpon al la loka movado. A1 liaj funebranta 
edzino kaj am baŭ gefiloj ni prezentas sinceran partoprenon pro la 
tro fru a  perdo de ilia bonkora karulo. F. S.

Nova funebro tra fis  la Bruĝan Grupon E<sperantistan: S-ro Octave 
J>e Muynck, m ortis sepdekkvinjara, post longa malsano, la  27an de
m arto.

Plenum ante doloran devon, dudeko da Bruĝanoj ĉeestis la enteri-



gon kun funebranta flago kaj verdablanka krono. S-ro A. J. W itterijckr 
prezidanto de «Belga Ligo E sperantista»  ankaŭ akom panis la sekvan- 
taron, m ultaj E sperantisto j senkulpiĝis, K ortuŝita, F-ino Yvonne Thoo- 
ris, Prezidantino de la « B ruĝa Grupo » elparolis an taŭ  la ĉerko la jenan 
adiaŭon al la karm em ora membro.

K ara Sam grupano,
Ni staras, tie  ĉi, por saluti vin, lastan  fojon. En la nomo de la 

belga esperantistaro , mi esprim as al vi niajn dankojn, pro via daŭra 
apogo, pro vi,a ĉiama sindonemo, pro via bone konata malavareco.

Vi estis ekzemplo de persisteco en la lernado de nia in tem acia 
helplingvo: Esperanto. A1 vi prosperis akiri ĝin, kiam vi estis sesdek- 
ja ra . Ĉu tio ne estas adm irinda ekzemplo por nia junularo ?

Ĉio en la movado in teresis vinM odela samkleano vi estis: de inultaj 
ja ro j, ano de «Bruĝa Gmpo E sperantista» , ano de «Belga Ligo Jtspe- 
ran tista» , kaj ,ano de «Universala (Esperanto-Asocio ».

Ĉiam vigla, gaja , sprita, helpema, bonhum ora vi estis, unu el la 
plej fervoraj, plej diligentaj, plej sim patiaj de nia loka grupo.

Via morto estas grava perdo por nia societo ; la geesperantisto j 
el via naskiĝurbo ploras vin, ili memoras vin, kiel decas al partianoj de 
la sam a ideo, de nia sankta idealo!

Ni scias kh m da ĝojoj havigis al vi Esperanto, tia l mi diras al vi, 
s ta ran te  ĉe via ĉerko, en nia belsona lingvo, nian kortuŝan: adiaŭ!

Adiaŭ kaj ĝis revido en pli bona mondo.
Ripozu kviete. Adiaŭ !

— 42 —

La Kvar«;eto
(tLe quatuor, de Cham pfleury).

Nenio estas pdi im ponanta ol vidi kvar m uzikistojn sidantajn  antaŭ 
siaj muzikportiloj. E stas kvar laboristoj kiuj fa ras  interesoplenan 
laboron. Ili havas la kontentecon kaj la naivan fierecon de 1’ĉan- 
pentistoj m ontran tajn  la eeflaboraĵon.

Oni ankoraŭ bruetan te  babilas en la ĉambrego kiam  la enkonduko 
aŭdigas siajn unuajn akordojn : tic celas por ordigi la ideojn de Tmu- 
zikverkisto ; tio varm igas la m uzikistojn. iLa granda heleco ne jam 
estas necesa: ne estas bezone tim igi l,a okulojn per la m eztaga suno. 
Jam  la ĉeestantaro aŭskultas.

La kvar instrum entoj estas meze en kvarludadoj; ili tro te tas por ne 
laciĝi de Tkomenco. Ŝajnas ,al mi ke kvar vojaĝantoj renkontiĝis 
vespere en gastejo, je 1’vesperm anĝo; ili ellitiĝas frum atene, iomete 
trinkas gaje tra iran te  la ebenaĵon. La ĉielo estas blua, kaj freŝa  vento 
blovas.

La interparolado ekvigliĝas; la violono rakontas ian bonan ŝercon 
al sia amiko, la  dua violono ; la aldo ĝin aŭdis kaj ĝin red iras al la
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violonĉelo kiu, kvazaŭ grava burĝo, ĝin ripetas grave al si mem por 
ĝin memori kaj ĝuigi je ĝi sian familion.

Kelkafoje la kvar vojaĝantoj parolas kune, sed la du violonoj, pli 
viglaj, paŝas antaŭe, diras konfidenciojn unu al la alia kaj lasas mal- 
an taŭ  si la aldon kaj la bason kiuj ne restas ne babilantaj.

De tempo al tempo oni ripozas por pli ibone reekm arŝi. Ne kred-u ke 
la  interparolado finiĝos.

Ekkrio aŭdiĝas de unu flanko : estas la aldo: demando, de alia 
flanko: estas la violono; kaj agrab la  gajegeco estadas in te r la kvar 
kolegoj kiuj diras unu al la aliaj la plej ga ja jn  aferojn  de Pmondo.

Sed ridado tro  longedaŭra fariĝas maldeca.
La violono ĉesigas sian ŝercadon dirante rakonton iom melanko- 

lian. La honesta aldo bone kom prenas la rakontaĵon, ĉar li estis ĉees- 
tanto  de tio, kaj li eĉ aldonas m ultajn  detalojn kiujn la violono nescias.

R im arkinda estas l,a simpatio deP violonĉelo por tiu  rakonto : li 
aŭdiĝas ĝemojn kiuj ne estas variaj, sed kiuj estas belaj ĉar ili estas 
sinceraj: «Ha, mia Dio!», li ĉiumomente rediras, «Ha, mia Dio!».

La rakonto melankolia estas tiel bone d irita  ke ĉiuj, kvarope, 
ekĝem as pri tiu  okazintaĵo tiel kortuŝan ta . Subite oni vidas vilaĝon en 
la m alproksim o; oni forgesas ĉion, la ga ja jn  diritaĵo jn , la melankolion, 
'la lacigon de Pvojiro, kaj oni prem as la manon unu de Palia. La vojo
estas fin ita ; la kvar amikoj disiĝas.

Tradukis el la franca lingvo.
L. COGEN.

M algranda knabo: Onklino, m ontru vian langon! (P ost vido) Mi ne 
rim arkas ion.

Onkljno: Sed, kion vi serĉis?
Knabo: Mia patro diris ĉiam ke vi havas perfidan langon!

Instruisto: Karlo, diru, kia azeno helpis v in ? - Se vi estus fa rin ta  
vian taskon vi mem, mi estas konvinkita ke ĝi estus pli bona. N u? 

K arlo: Via filo! sinjoro instru isto!

Karolĉjo: Patrino, mia nova pantalono estas tro  m allarĝa, ĝi estas 
ankoraŭ pli m allarĝa ol mia haŭto !

Patrino: Kial do !
Karolĉjo: Jes, en mia haŭto mi kapablas fleksiĝi sed ne en mia pasn* 

talono.

RIMARKO. — Jules Fleury, d irita  « O ham pfleury» naskiĝis en 
1821 a en Laon.

En «Les Confessions de Sylvius» li rakontis la penigajn aventurojn 
kiujn li traviv is antaŭ ol konatiĝi en la ĵum alism o kaj la arr- j. Li 
publikigis grandan nombron da skizoj, da noveloj kaj fantazioj kaj 
diversajn romanojn in te r kiuj estas citota « Les Bourgeois de Molin- 
chart » sa tira  pentraĵo  de Pprovincaj moroj.

3
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La Kapricoj de Mariano
ALFRED DE M USSET

r

E1 la franca tradukis JA N  VAN SCHOOR

A1 F-ino ROZALIO W AGNER el Tim iŝolara 

kiel esprimo de daŭra amikeco,

LA TRADUKINTO.

BIOGRiAFIA NOTO

Louis-Charles-Alfred DE MUSSET, naskiĝis en Parizo en 1810, 
kaj m ortis en la sama urbo en 1857. En 1852 li iĝis membro de la lran ca  
Akademio

Kiam li estis dudekjara, li publikigis sian unuan libron « Hispanaj 
kaj Ita la j Rakontoj », kiu dum ia tiam a arda batalo de la lite ra tu ra j 
skoloj ekteruris la unujn, kaj entuziasm igis la aliajn.

La poemoj de Adfred de Musset estas nekompareble ĉarm aj kaj 
liaj rakontoj estas veraj perloj. Kiu iam legis eksemple « Mimi Pinson », 
neniam forgesos tiun tipon de la neprofitam a malĉastulino.

L a « Komedioj kaj Proverboj » estas la plej ĉarm a kaj plej ŝa ta ta  
parto  el la verkaro de de Musset. A kceptita per fajfado, lia unua tea- 
tra ĵo  « Venecia N okt'o» malsukcesis en 1830. Tiu malsukceso tam en 
havis feliĉan sekvon. La pikita aŭtoro ne plu verkis por la  scencjo kaj
pro tio m alatentis p ti te a tra j konvencioj. Ne dezirante verki por sia

# *

epoko, de M usset donacis tea tra ĵo jn  por ĉiuj tem poj.
« La Kapricoj de M ariano » aperis en 1833, de Musset enigis parion 

de si mem en du el la persnoj de tiu  tea tra ĵo  : Oktavo, la diboĉulo. 
estas de Musset, estas lia malbona internaĵo , la m ortigisto de lia genio ; 
Ĉelio estas enkaŭ de Musset, la bona de Musset, tim em a kaj kortuŝem a, 
iom m algaja pri la malmoraleco de Oktavo. La temo de la tea tra ĵo  
enhavas unu el la epigrofoj de « Nam una » : « Virino estas kiel via 
ombro ; ipostkuru ŝin, ŝi evitas vin ; evitu ŝin, ŝi postkuras vin *t

A lfred de M usset estas poeto, kiun oni neniam forgesos, kiu eterne 
ravos la korojn, ĉar neniu prikantis pli bone la junecon, la amon kaj 
la melanholion, kiuj estas eternaj

LA TtRiADUKINTO.
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La Kapricoj de Mariano

PERSONOJ.

KLACrDIO, urbestro.
OKTAVO.
ĈELIO.
TIBIA, servisto de Klaŭdio.
PIPPO, servisto de ĉelio.
MALVOLIO, intendanto de Hermia.
KELNERO.
Servisto de Mariano.
Servistoj de Herm ia.
Du ^lavistoj.
MARIANO. edzino de Klaŭdio.
HERMIA, patrino de ĉelio.

(La sceno estas en Napoli. — Ita la j vestoj el la tempo de Fran§oi.s I.)

UNUA AKTO.

Placo antaŭ la domo de Klaŭdio.

i

UNUA SCENO 

ĈELIO, PIPPO .

CELIO. — Nu, Pippo, ĉu vi vidis M arianon ?
PIPPO . — Jes, Moŝto.
OELI0. — Kion ŝi diris al vi?
PIPPO. — Ŝi estas pli bigota kaj pli fierega ol iam. Ŝi informos 

sian edzon, ŝi diris, se oni persekutos ŝin ankoraŭ.
ĈE3LIO. — Ha ! kiom m alfeliĉa mi estas ! Restas nur la morto al 

mi ! H a ! la plej kruela el ĉiuj virinoj ! Kaj kion vi konsilas al mi, 
Pippo ?

PIPPO . —-iMi konsilas al vi unue, ke vi ne restu  tie, ĉar jen ŝia 
edzo kiu venas de tiu flanko. (Ili rifuĝas en la fonon).

DUA SCENO.
+

KLAŬDIO, TIBIA.
i *'

KjLAŬDIO. — Ĉu vi estas mia fidela servisto, mia sindonema 
lakeo? Sciu, ke mi devas venĝi min pro insultego.

TIBIIL. — Ĉu vi, S injoro?
KLAŬDIO. — Mi mem, ĉar tiu j senhontaj g itaro j ne ĉesas m ur- 

m uri sub la fenestro j de mia edzi no. iSed pacienon ! Ĉio ne jam finigis, 
(Li ekvidas Ĉelion kaj Pippon). A ŭskultu iomete pli proksime ; jen
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personoj, kiuj povus aŭdi nin. Vi venigos ĉi tiun vesperon la glaviston, 
pri kiu mi parolis al vi.

TIRIA . — P or kion fari ?
KLACrDIO. — Mi kredas ke M ariano havas am antojn
TIBIA. — ĉu  vi kredas, S in jcro?
KLAŬDIO. — Jes, estas ĉirkaŭ mia domo odoro de am antoj. Neniu 

p reterpasas m alafekte antaŭ mia pordo ; pluvas tie  g itaro j ka j sekretaj 
leteroj.

TTRIA. — ĉu  vi povas malebligi ke oni dopas serenadojn al via 
edzino ?

KLJA.ŬDIO. — Ne, sed mi povas postenigi viron m alantaŭ la krado, 
ka j min liberigi de la unua kiu eniros.

TIRIA. — P i ! Via edzino ne havas am an to jn . . . .  E stas kvazaŭ vi 
dirus, ke mi havas am atinojn.

KLAŬDIO1. — ICial vi ne havus ilin, T ibia? Vi estas tre  malbela, 
sed vi ĥavas m ulte da spirito.

TIRIA. —• Mi konsentas, mi konsentas.
KLAŬDIO. — Jen, Tibia, vi mem konsentas ; oni ne plu povas 

dubi pri tio kaj mia senhonoriĝo estas ipublika.
TIBIA. — Kial publika?
KLAŬDIO. — Mi certigas al vi ke ĝi estas publika.
TIBIA. — Sed, Sinjoro, via edzino estas konsiderat>a kiel prudegu- 

lino en la tu ta  urbo. ŝi neniun vidas, ŝi nur forlasas sian hejmon por 
iri al la meso.

KIVA.ŬDIO. — Ne kon traŭstaru  min ; mi estas tro  kolera. Post
ĉiuj donacoj, kiujn ŝi ricevis de m i....... Jes, Tibia, mi aranĝas nun
te ru ran  intrigon, ka j preskaŭ m ortas de malĝojo.

TIBIA. — Ho, ne I
KLAŬDIO. — Kiam mi d iras ion al vi, vi fa ru s plezuron al mi 

kredante ĝin. (Ili fo riras).

TRIA SCENO.

ĈELIO.

Ve, kiu, meze de la juneco, tutcedas al senespera amo ! Ve, kiu sin 
fordonas al dolĉa revado, an taŭ  ol li scias kien lia himero lin kondukas, 
kaj ĉu li pov.as esti rekom pencata repage ! Mole kuŝante en barko, li 
m alproksim iĝas iom post iom de la bordo ; li ekvidas malproV ;ime 
ravajn  ebenaĵojn, verdajn herbejojn, kaj la logan iluzion de sia Eldo- 
rada. La ondoj silente lin forlogas, kaj kiam  la Realeco lin ekvekas, 
li estas tio-m malproksime de 'a  c ->!o al kiu li sopiras, kiom de la bordo 
kiun 1i forlasis. Li ne plu povas daŭrigi sian vojon, nek reiri (Oni aŭdas 
bruon de instrum entoj.) Kia estas tiu  m ask itaro?  ĉu  ne estas Oktavc 
kiun mi ekvidas ? 1

9 *Jrt; _ _  u '  ___ : ...
KVARA SCENO.* •• • % . • '*n ĵ  • • - . 5> . f* ; • •’

ĈELIO, OKTAVO, kiu havas sur sia vesto longan m alferm itan 
domenon, duonmaskon sur la vizaĝo kaj> lignan glavon cn la mano.
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OKTAVO, ekparolanta al la m askitoj, kiujn oni ne vidas. Sufiĉas,
amikoj m iaj, reiru  al via hejmo. Ni sufiĉe amuzis nin hodiaŭ. (A1 Ĉelio, 
forigante sian maskon.) Kiel f a i ’as, mia bona sinjoro, tiu gracia 
melanholio ?

6ELIO. — Oktavo !....... Ho frenezulo ! Vi havas futon da ruĝo
sur la vangoj. Kial vi vin tiel vestaĉis ? Ĉu vi ne hontas, en plenluma 
tago  ?

OKTAVO. — Ho Ĉelio ! frenezulo ! vi havas futon da blanko sur la 
vangoj! Kial vi vin vestaĉis per tiu  larĝa  n igra  kostumo ? Ĉu vi r e  
hontas, meze de karnavalo?

ĈELIO. — Mi iris al via hejmo.
OKTAVO. — Kaj mi ankaŭ iri.- tien. Kiel fa rta s  mia domo ? Jam  

de ok tagoj mi ne plu vidis ĝin.
ĈELIp. — Mi havas peton al vi.
OKTAVO. — Parolu, Ĉelio, mia k a ra  infano. Ĉu vi deziras monon ? 

mi ne plu havas ĝin. Ĉu vi deziras mian glavon ? Jen ligna. Parolu, 
parolu, disponu pri mi.

ĈELIO. — Kiom da tempo tio daŭros ? .......  Dum ok lagoj vi ne
estis h e j m e ! . . . .  Vi mortigos vin, Oktavo.

OKTAVO. — Neniam per mia propra mano, amiko mia, neniam .
mi pli ŝatus m orti ol atenci mian vivon.

ĜELIO. — Kaj ĉu ne estas memmortigo kiel alia, tiu  via gajvivo?
OKTAVO. — Im agu ŝnurdanciston, en arĝen ta j duonbotoj kun 

balancstango en la manoj, pendantan in ter ĉielo kaj tero ; dekstre kaj 
m aldekstre, m aljunaj m algrandaj vizaĝoj m algrasiĝ in taj, m algra^aj kaj 
palaj fantom oj, le rta j kreditoroj, parencoj kaj am aĉistinoj, tu ta  arego 
da m onstroj pendiĝas al lia m,antelo kaj lin senĉese tiradas kaj pusadas 
de ĉiuj flankoj per perdigi al li la ekvilibron. Superfluaj frazoj, g ravaj 
vortoj enkadrig itaj kavalkadas ĉirkaŭ li ; nubego da m albonsignaj an- 
taŭdiroj bHndigas lin per siaj nigra.i flugiloj. Li daŭrigas sian facilan 
kuradon de la Oriento al la Okcidento. Se li rigardas mahsupren, lia 
kapo tu m iĝ as ; se li rigardas supren lia piedo m altrafas. Li iras pli 
rapide ol la vento, kaj ĉiuj manoj etenditaj ĉirkaŭ li ne renversigos 
unu guton el la pokalo kiun li portas al sia buŝo. Jen mia vivo, kara  
amiko mia ; estas m ia fidela bildo, kiun vi vidas.

ĈELIO. — Kiel feliĉa vi estas estante freneza !
OKTAVO. — Kiel freneza vi es.as ne fcstante feliĉa! Nu, diru al mi, 

kio m ankas al vi?
ĈELIO. — M ankas al mi la ripozo, la dolĉa senzorgo, kiu igas la 

vivon spegulo sur kiu ĉiuj aĵoj speguliĝas dum momento kaj sur kiu 
ĉio forg litas. Ŝuldo, por mi, estas konsciencriproĉo. La amo, el kiu vi 
aliuloj fa ras  tempopasigon, m altrankviligas mian tu tan  vivon. IIo ami- 
ko, mia, vi neniam scios kio estas ami kiel mi ! Mia studĉam bro estas 
dezerta ; depost unu monato mi vagas ĉirkaŭ tiu  domo dumnokte kaj 
dum tage. Kian ĉarmon mi sentas, je la lunleviĝo, kondukante sub tiu j 
m algrandaj arboj, ĉe la fono de ĉi tiu placo, mian modestan horon da 
m uzikistoj, m arkante mem la takton, aŭdante ilin p rikantan taj la bele-
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con de M ariano ! Neniam ŝi ekaperis ĉe sia fenestro, neniam ŝi venis 
apogi sian ĉarm an frunton sur sian latkurtenon.

OKTAVK). — Kiu estas tiu  M ariano ? Ĉu estas mia kuzino ?
ĈEKIO. — Eistas ja  ŝi ; Ia edzino de la m aljuna Klaŭdio.
OKTAVO. — Mi neniam  vidis ŝin ; sed ŝi certe estas mia kuzino. 

Klaŭdio estas facile trom pebla. Konfidu al mi viajn interesojn, ĉelio.
ĈELJiO. — Ĉiuj peroj, kiujn mi provis por konigi al ŝi mian amon, 

estis vanaj. ŝi venas el monahinejo, ŝi arnas sian edzon kaj resi>ektas 
siajn, devojn, ŝia pordo restas ferm ita  por ĉiuj junuloj de la urbo, kaj 
neniu povas alproksim igi ŝin.

OKTAVO. — F i ! Ĉu ŝi estas bela? Frenezulo kiu mi estas ! Vi 
am as ŝin, do tio tu te  ne gravas. Kion ni povus eltrovi ?

ĈELIO. — Ĉu mi povas malkaŝe paroli al vi ? ĉu  vi ne ridos pri mi ?
OKTAVO. — Perm esu ke mi ridu pri vi, kaj parolu malkaŝe.
ŭEiLIO. — Kiel parenco, vi certe estos akceptata  en la d o m o ... .
OKTAV/O. — Ĉu mi estos .akceptata? Mi tu te  ne scias. Konsentu 

ni ke mi estos akceptata. Verdire, en m ia glora fam ilio ni ne f rm as 
tre  ligitan faskon, kaj ni in te rrila tas  nur skribe. Tam en Mariano konas 
mian nomon. Ĉu mi devas al ŝi paroli por vi?

ĈELIO. — Dudekfoje mi provis paroli al ŝi, dudekfoje mi sentis 
m iajn genuojn fleksiĝantaj alproksim iĝante ŝin. Kiam  mi vidzis ŝin, 
m ia gorĝo prem iĝas kaj mi sufokas, kvazaŭ mia koro leviĝus ĝis miaj 
lipoj.

OKTAVO. — Mi travivis tion. E stas tiel ke, meze de la arbaroj, 
kiam  cervino m alrapide antaŭeniras sur la sekaj folioj, kaj la ĉasisto 
aŭdas la erikojn ŝovantaj ĉe siaj m alkvietaj flankoj, kvazaŭ la tuŝetado 
de malpeza robo, la batoj de lia koro lin kaptas m algraŭ li ; li prenas 
silente sian armilon, fa ran te  neniun paŝon, senspire.

CELIO. — Kial do mi estas tia ?  Kial mi ne povus ami tiun vir- 
inon kiel vi, Oktavo, amus ŝin, aŭ kiel mi amus a lian?  Kial tio kio 
vin igus gaja  kaj servema, kio vin allogus, kvazaŭ la m agneto a ltiras 
la feron, tio igas min m algaja kaj senm ova? Kiu povus diri : ĉi tio 
estas ga ja  aŭ m algaja?  La realeco estas nur ombro. Nomu imagon aŭ 
stu ltajon kio diigas ĝin. Tiam la frenezeco estas la beleco mem. Ĉiu 
homo m arŝas kovrita per travidebla retaĵo , kiu tegas lin de la kapo 
ĝis la piedoj ; li kredas vidi arbaro jn  kaj riveregojn, d iajn  vizaĝojn, 
kaj la universa naturo koloriĝas, sub liaj rigardoj, per senlim aj nuancoj 
de la m agia ŝtofo. Oktavo ! Oktavo ! helpu min !

OKTAVO. — Mi ŝatas vian amon, ĉelio ; ĝi deliras en via cerbo 
kvazaŭ cirakusa botelo. Denu al mi la manon, mi helpos vin ; atendu 
iomete. L*a aero vipas en mia vizaĝo kaj la ideoj revenas al mi. Mi konas 
tiun M arianon : ŝi tre  m alestim as min, kvankam  ŝi neniam vidis min. 
E stas m aldika pupo kiu ĉion fa ras  laŭ sia plaĉo, vera trodorlotita 
infano.

ĈELIO. — F aru  kion vi volas, sed ne trom pu min, mi petegas. M5 
estas facile trom pebla ; mi ne «cias malfidi agon, kiun mi mem ne 
valus fari.

OKTAVO. — Se vi transgrim pus la m urojn?
ĈELIO. — Pro kio, se ŝi ne am as min ? (D aŭrigota.
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Sekcio por la teknikaj kaj sciencaj
vortaroj

TRIA CIRKULERO.

Per la 1-a Cirkulero (Aŭg. 1922) la D irektoro de Ja Sekcio k iar- 
igis ĝeneralan labormetodon, kaj donis u tilajn  konsilojn al la bonvole- 
m aj kunlaborantoj.

P er la 2-a (M arto 1923) li sciigis la in teresato jn  pri la aliĝo de 
103 sam ideanoj p re ta j por komenci sian kunlaboradon, kaj pablikigis 
unuan nomaron de fakestro j ; plena listo de la m anuskriptoj konservataj 
en niaj arhivoj estis sam tem pe konigata.

P er la nuna 3-a Cirkulero, la Direktoro de la Sekcio denove insis- 
tas, por ke aliĝu kaj enskribiĝu novaj kunlaborontoj, por ke la jam ali- 
ĝ in ta j sam ideanoj bonvolu aten te  konsideri la eblecon fa riĝ i fakestro j, 
en ia fako de la ĝenerala tekniko, aŭ en sia propra profesio aŭ metio.

Por faciligi ilian decidon, kaj m ontri al ili la ĝustan vojon, ni ĉi 
sube donas la liston de la tem oj, super kiuj jam  nuntem pe laboras 
kelkaj fakestro j, helpataj de alinaciecaj kom petentuloj:

Medicino. — Fakestro  : D-ro Briquet, 31, rue de la Bassee, Lille, 
Francujo.

V itra ĵo j. — Fakestro : S-ro Balliman, 5, rue de Provence, Paris.
Kudromaŝino. — S-ro Brunet, m ekanikisto, 59, cours Victor-Hugo, 

Bordeaux, Gironae, Francujo.
Meblofabrikado. — Fakestro : S-ro K arl Froding, 419, Seventh s tr .r 

Rockford (III .) , Usono.
Fervojoj. — Fakestro : S-ro JEdw. M. Rosher, ing., Ĵ25 A, Beulah 

str., San Francisco, Usono.
Telegrafo, Telefono, T. S. F. — Fakestro : S-ro R. Raven H a rtr 

Union Club, Necochea y Peru, Mendoza, Arĝentino.
Geologio. — F akestro : S-ro S. Obruĉev, A rbat, Kaloŝin per 4, Kv. 

8, Moskvo, Rusujo.
Zoologio. — Fakestro  : S-ro Schroder, en Wien, A ŭstrujo.
Dogano. — Fakestro : S-ro R. M araury, en Salam anca, Hisp.
Abelkulturo. — Fakestro : S-ro Pastro  Siegel, en U nterlau ter, Co- 

burg, Germanujo.
Muzikaj instrum entoj. — Fakestro  : S-ro W. Kalitzke, en Poznan, 

PoJujo.
Librotenado, Librobindado. — Fakestro : S-ro Konig Lajos, en M is- 

kolcz, H ungarujo.
Filatelio. — Fakestro : S-ro H. M. Scott, en Moundsvi!le, Usono.
Banko. — Fakestro  : S-ro Delanoue, 4, rue Charles - D ivryr

Paris-14e.
Komerco ĝenerala. — Fakestro: Societo cEsperanto & Komereo»r 

Sekr. : S-ro Deny, 20, rue de l’Arc-de-Triomphe, Paris.

*  *  *



Progresas do nia afero ; sed restas ankoraŭ tro  multe da fakoj pri- 
studotaj, kiuj atendas sian fakestron....

De nun estas dezirinde, ke ĉiu el la suprenom itaj fakestro j bon- 
volu sciigi nin, alm enau unu-du foje dum la jaro, pri la stato  de la 
laboro efektivigitia sub lia gvidado ; tion jam  fa ris  kelkaj el ili, i. d. 
E. M. Rosher, fakestro  pri F er\roja tenn inaro : jen laŭdinda kaj im itin- 
,da ekzemplo.

S-ro Inĝ. Pratley, el W esmount, Quebec, sendis du ekz. de g rava 
term inaro pri Pontokonstruado.

S-ro Jose Paluzie, el Barcelona, Hisp., sendis du ekz. de verko 
pri Ŝakterm inaro.

S-ro H. Dubuisson, 18, rue Bellevue, Le H avre, Francujo, sendis 
10-paĝan nomaron de iloj kaj aparato j por elektra lum- kaj sonor- 
igado, telefon- kaj telegrafado.

S-ro Castro Juarez  sendis liston pri piedpilkoludo.
'S-ro Balliman, el Paris, fakestro , senclis sian specialan laboron 

pri domvitroj ka j glacoj; ni elĉerpas el tiu  proponita term inaro kelkajn 
novkreitajn vortojn, pri kiuj estas dezirinda la opinio de la kompe^en- 
tuloj, kiuj eventuale legos tiu jn  liniojn.

Bizelo: fr. bise,au — angl. bevel — germ. Facette  — hol. facei — it. 
bisello (m olatura) — hisp. bisel — port. bisel.

Ĉanfro : fr. chanfrein — angl. cham fer — germ. schrager. Schliff
— hol, facet poli — it. piccolo bisello — hisp. chaflan — port. chan- 
frado.

Dom vitro: fr. verre a vitres — angl. window glass — germ. Fen- 
sterg lass — hol. vensterglas — it, vetro soffiato — hisp. vidrio soplado 
-— port. vidro de vidra^a.

Falzo: fr. feuillure — angl. sash. — germ. innerer Falz — hol. 
sponning — it. scanalatura — hisp. ranu ra  — port. entalhe.

Glaco: fr. glace — angl.polished plate glass — germ. Spiegelglas
— hol. spiegelglas — it. cristallo — hisp. luna — port. vidro.

R etum ita: fr. arm e — angl. wired — germ. m itdrahteinlage — 
bol. med draad — it. retinato  — hisp. arm ado — port, arm ada.

Sm ota: fr. douci —angl. smoothed — germ. schleife — hoi. gesa- 
vonneerd — it. a rruo ta to  — hisp. desbastado — port. amaciado.

V itralo : fr. v itra il — angl. leaded light — germ. Kirchenfens- 
te r  — hol. kerkraam  — it. invetria ta  — hisp. v idriera — port. v itral.

* * *
La novefondita Societo « Esperanto kaj K om erco» decidis en- 

trepreni la taskon pri Ia komunaj term inoj de la ĝenerala komerco ; 
tiu  Societo baldaŭ skribos al sim ilaj eksterfrancu jaj societoj por ke ili 
partoprenu la tiom bezonatan kaj u rĝan tan  laboron.

La Direktoro :
Rollet de l’Isle

35, rue du Som m erard, Paris.
M arto 1924.

P. S. — Du preseraroj enŝoviĝis en la 2-a Cirkulero. Sur la paĝo 
3-a linio 1-a, oni devas legi: Geometria term inaro (A. Mazzolini). 'Sur 
la sam a paĝo, legu vol. I de V ortaro Schlomann... ansta taŭ  vol. III.
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SPRITAĴO J.

In te r knabinoj. — Diru, Manjo, kion vi faros kiam  vi estos granda ?
— Mi? Mi edziniĝos. K aj v i?
— Mi ? Mi bopatriniĝos por tedi la knabojn.

A ntaŭ Fekzekuto. — Kondamnito, la momento kiam vi estos punata 
pro via krimo estas proksim a. Ĉu vi ne h,avas lastan  deziron ?

— Mi deziras lerni hinan lingvon !

— Cu vi ŝa tas infanojn ? demandis sinjorino al negrino, kiun ŝi 
deziras dungi.

— Ho jes, sinjorino: mi manĝis m ultajn ĉe ni, kiam  mi estis mal- 
granda.

Iu demandis al sinjorino kiun aĝon ŝi havas.
— Nu, d iris ŝi, kalkulu ni__ Mi edziniĝis kiam mi estis rekse*>,iara,

m ia edzo estis tiam  tridek jara . Nun li havas la duoblan aĝon, do mi 
estas tridekdujara.

Du infanoj diskutas pri a lta  sta tu ro  de sia patro.
— Mia patro  estas tiel granda kiel la muro de la ĝardeno.
— La mia povas rigardi tran s ĝi.
— La mia ankaŭ, kiam li havas sian ĉapelon sur la kapo.

— Kiel estas eble, diris profesoro al unu el siaj lem antoj, ke vi ne 
fa ras  plim ulte da progreso; je via aĝo, mi j,am legis flue.

— Sendube, respondis la knabo, ĉar vi havis pli bonan profesoron 
ol mi.

I

Bibliografio
AKBAR, O rienta Romano, originale verkita en N ederlanda lingvo 

de P. A. S. van Limburg-Brouvver, traduk ita  de J . C. & J. R. G. Isbrii- 
cker kaj J . Ziermans. Rekom endata de Esp. /L iteratura As.) Eldono de la 
tradukin to j ’s Gravenhage (Nederlando) v. Beverningsstr. 10. 1923. 256 
paĝoj: 12,5 x 18 cm. Prezo: 2 Fl. Hol. Tre bonan ideon la tradukintoj 
havis, prezentante al la tutm onda E speran tistaro  tiun belegan priskri- 
bon de la vivo kaj moroj en Hindujo dum la 16a jarcento. La traduko 
mem estas bonege ellaborita, kaj ni rekomendas varm e la legadon de 
ilia verkaĵo. Tiu libro estas nova perlo el la  N ederlanda literatu ro , ĝis 
nun ne sufiĉe m ulte reprezen tita  en la E speran ta  librotrezoro. Tre zorga 
eldono de la verko pliagrabligas ĝian legadon.
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ESPERAJSITO-BRIEFWEiSCHSEL FU R  DEiN KAUFMAMN, de Max 
Butin kaj Friedrich Jahn. Eldonita de E speranto-V erlag Ellersiek & 
Borel, G. m. b. H. Berlin & Dresden 1923. 52 paĝoj: 12,5 x 18,5 cm.; 
prezo: Sv. F r. 0.80. Kolekto de 31 zorge e lek tita j modeloj de komercaj 
leteroj en Esperanto, kun traduko en germ ana lingvo. T re  praktika 
libreto por ĉiu, kiu bezonas nian lingvon por kom ercaj celoj.

ESPERA N TA  BTBLIOTEKO IN TERNACIA ; eldonita de «Espe- 
ranto-V erlag EJlersiek & Borel G. m. b. H. Berlin kaj Dresden. 1923.

N-oj 20-31. SUB LA NEĜO, de J. J. Porchat. (Verko kronita  de l£ 
Franca Akademio). E sperantig is J. Borel. 2a Eldono. 120 paĝoj: 9,5 x 
14 cm. Prezo 0.90 svisaj F r.

N-o 32. — LA AM KONKURANTOJ, tr ia k ta  komedio originale 
verkita de Reinhold Schmidt. 2a eldono. 48 paĝoj: 9.5 x 14 cm. Prezo:
0.30 sv. Fr.

Reeldono de du bonegaj libroj, jam  konataj de la esperantisto j.
LE TRADUCTEUR DE POSTE INTERNATION AL. — Quatriem e 

edition, adoptee au service in ternational et vĉrifide par des bureaux de 
poste etrangers, par S. Gaertvvagen, official superieur des postes. K ra- 
kow (Pologne). 1923. 9<6 paĝoj: 12 x 18,5 cm. Prezo: F r. 6. Enhav,as 
en 11 lingvoj, in te r kiuj Esperanto, liston de plej ofte uzata j esprim - 
oj en la Poŝta kaj T elegrafa  servoj.

MILIONOJ K IU J NUN VIVAS NENIA.M MORTOS! — Eldonita de 
la « In ternational Bible Students Association », Brooklyn, New-York U.
S. A. 1920. 80 paĝoj: 12 x 18 cm. 35 Am. cendojn. Ampleksa broŝuro 
kun klarigoj kaj in terpretado de Bibliaj tekstoj. La E speran ta  lingvo 
uzata  estas simpla kaj bona.

JARLIBRO DE JA PA N A  ESPERANTA-INSTITUTO. 1923. 52 
paĝoj: 15,5 x 22 cm. Eldonita de la Japana  E speranto-Institu to , Uŝigo- 
me, Tokio. Prezo: nem ontrita. Belaspekta libreto, enhavanta plejgrand-
parte  en Japana lingvo ĉiajn inform ojn pri la organizo de nia movado 
en la tu ta  mondo kaj precipe en Japanujo.

DEMANDARO, pri la historio, litera tu ro  kaj organizaĵoj de Es- 
peranto de R. De Landeveze, por E speran ta j Ekzamenoj. Reviziita kaj 
kom plegita de Prof. Dro Gohl, E ldonita de Esperanto-V erlag Ellersiek 
& Borel G. M. B. H. Berlin kaj Dresden. 1923. 112 paĝoj: 11 x 16 cm. 
Prezo: 1,30 Sv. F r.N i salu tas kun plezuro la reaperon de tiu  bonega 
dokumento pri nia lingvo kaj ĝia historio. Tiun broŝuron altvaloron de- 
\ais certe posedi ĉiu profesoro aŭ propagandisto de E speranto . Ĝi 
estas la plej bona gvidilo por ĉiu serioza Esperantisto.

ESPERANTO HAND-W OERTERBRUCH, de Bennemann.Ta Parto : 
Esperanto-D eutsch. E ldonita de Ferdinand H irt & Sohn in Leipzig. 
1923; Esperanto-A bteilung. 176 paĝoj. 12 x 17 cm. Prezo: Fr. 15. Kuni- 
gan te  la 4295 oficialaj radikvortojn kun pli ol 2000 neoficialaj vortoj kaj 
diversaj, el am baŭ vortgrupoj, devenaĵoj k a j kunm etaĵoj tiu nova vort- 
aro enhavas proksim ume 20.000 E speran ta jn  vortojn. D ankal diversaj 
specialaj signoj la aŭtoro antingis la de li celitajn kondiĉojn de bona poŝ- 
vortaro ; riĉecon de la vortrezoro, fidindecon de la m aterialo, klarecon de 
la  signifoj, p rak tikan  ordigon. La nomo de la eldoninta firm o certigas 
pri bela aspekto de la libro.



... JU  V E L A R T O ...
Speciala laborejo por riparado kaj aliformigo

Oraj Edzoringoj lau mezuroj 
Aĉetas oron kaj arĝenton

t i  x f  i • 8 ,rue des Raines
J o s .  H e r i o n ,  J u v e l i s t o  v e r v i e r s

N a v ig a tio n  U n ifo rm s „
Uniformoj el pilota drapo - Indigoblua seriko

”Standaert„ jakoj

L. Van Hove & F. D’Hamers
39, Rue St.PauI, a NTVEKPENO

Kie aĉeti plej bone 
malkare kaj fidinde ol ĉe 
la bonekonata firmo

V. Vloeberg
Juvelfabrfkanto kaj horlogisto

RUE DU SERMENT, T, M f lL IH E S
Speciala laborejo por riparado

5 > P L U M E T , ,
La plej bona el la dlgestigaj likvoroj

ĈIE AĈETEBLA

Dis:ileJo fle boegnstaj likvoroj L E  PLDM ET

P l a c e  St  B a v o n ,  14, St  B a a f s p l e i n

G A N D G E N T

HOTELO - RESTORACIO - KAFEJO
*cf iU B E N S f f

Rue Neuve St-Pierre 10-12, - GENTO - Telefono 418
Posedanto : Leopold VAN WAES

A

M.ngoj laŭ la karto. Specialaj mangajoj
Salor.oj por festenoj kaj festmanpoj — Lauburj?a kuirmaniero — Bonaj vinoj.



Vizitu BRUGES (Belgujo)
a rta  urbo je 15 Km. de la Norda Maro

kaj haltu :

HOTEL DU GORNET D’OR
N ° 2, Place Simon Stevin

Sidejo de la B ruĝa Grupo E sperantista .
Centra situacio je 2 m inutoj de la Stacidomo.
Tre kom fortaj ĉambroj, bonaj m anĝaĵoj, bonaj vinoj kaj tre  moder- 

aj prezoj.
La hotelestro, samideano S-o Verbeke, parolas E sperante, france, 

flandre kaj angle.

Banque de ia Flandre Occidentale
Anonima Societo fondita en 1881 

BRUGES —- 56, rue Flam ande, 56 — Telefono 89 
Agentejoj en Blankenberghe, H eyst kaj Knocke

Diskonto Monŝanĝo
K R E D I T K O N T O J

Pruntedono sur obligacioj kaj ĉiuj valordokumentoj :— Depono1 de
Akcioj — Borsmendoj por ĉiuj urboj. 
ANTAUM ENDOJ — REGULIGOJ 

Pago de kuponoj — Eldono de ĉekoj — K reditleteroj — Aĉeto kaj 
vendo de frem daj mono kaj biletoj — Luigo de monkestoj.

M ulta : oficistoj parolas Esperanton S. D.

Duplicateur ” EDISON DIGK „
PEETERS & OOMS. 24 Rempart Ste Gatherine 

Tel. 6353 ANVERS Travaux de Copies

SAMIDEANOJ! KURAĜIGU ESPERANTISTAJN FIRMOJN!
Por via somera ripozloko apud Marbordo, eleklu:

Le Grand Hotel d5Oostduinkerke
(Korespondas per Esperanto. — Parolas E sperante).

Agrabla restado dum tuta jaro
BONAJ MANĜAĴOJ. BONAJ VINOJ. TRE MODERAJ PREZOJ 

Ĝenerala agentejo por vendado de Francaj vinoj, oleoj.
Skribu al S-ro BENOIT, Grand Hotel d’Oostduinkerke.

El ĉiuj enspezoj farataj pere de Esperanto, S-ro Benoit dediĉos parton 
de 5 % al la propaganda kaso de «Belga Esperantisto».



LA VOJAGOJ VINCENT
5 9 ,  B o u l e v j r d  A o s p a c b , B B V S E L O  ( B o r s o ) .  — T e l .  1 0 1 . 7 7 .

Organizas, en ĉiu tempo de l’jaro, vojaĝojn kom unajn,
ap arta jn  kaj edziĝajn, en ciuj landoj.

LA BELGAJ AUTO-VETURADOJ
per la belegaj kaj rapidaj ekskurs-aŭtom obiloj de la

VOJAGOJ V IN G EN T.
Ekskursoj en la G. Dukl. Luksemburgo, en la  valoj de 

Ambleve, Semois, Ourthe, en la ĉirkaŭaĵo de Bruselo.
Petu senpagan alsendon de vojaĝplanoj kaj projektoj.

□□□□□□□□□□□□ □ □ □ □ n n o n a r3
_____________________________________________________________________ -  — — — — — — — — — — —

Fabrikejo tie Vojagartik loj
F I D I N D A  FI RMO

AV LEZARD
140, Boulevard Anspach, 140

iapud la Borso)

T e l e ĵ o n o  2 .25 .94  B R U S E L O

□□□
L u k s a j  v e s l o k e s t o j .  

G a r n i t a j  k e s t e t o j .  

V o j a g k o f r o f .  - S a k o j .  * P a p e r u f o j .

LUEBLA

S p e c i m e n k e s t e t o j  p o r  b o m b o n i s l o j  

B i p a r a d o .  - T r a n s f o r m a d o .

□ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □  * I.

DEZIRAS KORESPONDI :
Josefo Krausz, felso malom str. 18, Pecs (H ungaiaijo).
Jan  Grzesiak, Izkota Lotuikow, Bydgoscz (Polujo).
Stefan Block? Anczewshut, 7, Cvovo (Lwow).
J. Polisiakiewicz, In ternato , ul. W olnanska 253, Lodz, (Polujo).
Adolfo Szezerba, Przykopa 13, Cieszyn (Pola Slezio).
I. Burakiski, Niemeka ul d. 29/33, Wilno (Polujo).
Adolf S turm ayr, Aubach a/D onaŭ (A ustru jo).
Erwdn A ltenburger, H aydnstr., 10, Salzburg (A ustru jo).
Robert Eckert, S tiftgasse 8 , Wien V II (A ustru jo).
K arl M enhard Schlosser, Bundesbahm verkstatte, Salzburg-Itzling 

(A ustru jo).



Belga Manufakturo lie lndustriaj Produttoj
Societo Anonima (Fondita en 1872)

18, R qs Nenve, 18, LEDEBER& - APUD • GENTO
Telegraf-adreso : M PER FEG TA  „ G EN T

Teletono : 635

—  ■ ■ ............................................. ...................................................  ■■ ................. I I I I  I ■ I

Dozitaj analiziloj por la uzado de la industriaj akvoj.
Logika purigo per purigaj aparatoj aŭ en kaldronegoj kun 

aŭ sen aparatoj.
Senpera importado de industriaj oleoj kaj grasoj.

A

Stupo. Kaucuko. Klapoj, Rimenoj.
Kotonrestajoj por purigi masinojn.

N EW  ENG LAND
RUB AUX VACHES -  GENTO

TELEFONO 618
v * *>

Antaufaritaj kaj laumezuraj vestajo)

AU BON GOUT Novajoj kaj lanajoj
-----------  por sirjorinoj

rT  artikloj el silko kaj veluro

Edzino De Groote-Van de Velde
A

Specialeco de Negligoj Rue Digue de Brabant, 30 
Bluzoj kaj Jupoj GENTO


